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SISSEJUHATUSSISSEJUHATUSSISSEJUHATUSSISSEJUHATUS        
        

 

Õnnitleme kvaliteetse WOODTECi toote valimise puhul!Õnnitleme kvaliteetse WOODTECi toote valimise puhul!Õnnitleme kvaliteetse WOODTECi toote valimise puhul!Õnnitleme kvaliteetse WOODTECi toote valimise puhul!    Loodame, et ostetud seade Loodame, et ostetud seade Loodame, et ostetud seade Loodame, et ostetud seade 

on teile töös heaks abiks.on teile töös heaks abiks.on teile töös heaks abiks.on teile töös heaks abiks.    Ohutu töö tagamiseks lugege kasutusjuhend enne Ohutu töö tagamiseks lugege kasutusjuhend enne Ohutu töö tagamiseks lugege kasutusjuhend enne Ohutu töö tagamiseks lugege kasutusjuhend enne 

seadme kasutuselevõttu hoolikalt läbi.seadme kasutuselevõttu hoolikalt läbi.seadme kasutuselevõttu hoolikalt läbi.seadme kasutuselevõttu hoolikalt läbi.    EbaseEbaseEbaseEbaselguste korral või probleemide ilmnlguste korral või probleemide ilmnlguste korral või probleemide ilmnlguste korral või probleemide ilmne-e-e-e-

misel võtke ühendust edasimüüja või maaletoojaga.misel võtke ühendust edasimüüja või maaletoojaga.misel võtke ühendust edasimüüja või maaletoojaga.misel võtke ühendust edasimüüja või maaletoojaga.    Soovime teile ohutut ja meeSoovime teile ohutut ja meeSoovime teile ohutut ja meeSoovime teile ohutut ja meel-l-l-l-

divat töötamist ostetud seadmega!divat töötamist ostetud seadmega!divat töötamist ostetud seadmega!divat töötamist ostetud seadmega!    

 

 

OHUTUSEESKIRJADOHUTUSEESKIRJADOHUTUSEESKIRJADOHUTUSEESKIRJAD        
        

 

LUGEGE KASUTUSJUHEND HOOLIKALT LÄBI JA ARVESTAGE SELLES ESITATUD LUGEGE KASUTUSJUHEND HOOLIKALT LÄBI JA ARVESTAGE SELLES ESITATUD LUGEGE KASUTUSJUHEND HOOLIKALT LÄBI JA ARVESTAGE SELLES ESITATUD LUGEGE KASUTUSJUHEND HOOLIKALT LÄBI JA ARVESTAGE SELLES ESITATUD 

OHUTUSEESKIRJU JA HOIAOHUTUSEESKIRJU JA HOIAOHUTUSEESKIRJU JA HOIAOHUTUSEESKIRJU JA HOIATUSI.TUSI.TUSI.TUSI.    KASUTAGE SEADET ÕIGESTI JA HOOLIKALT NING KASUTAGE SEADET ÕIGESTI JA HOOLIKALT NING KASUTAGE SEADET ÕIGESTI JA HOOLIKALT NING KASUTAGE SEADET ÕIGESTI JA HOOLIKALT NING 

ETTENÄHTUD KASUTUSOTSTARBEL.ETTENÄHTUD KASUTUSOTSTARBEL.ETTENÄHTUD KASUTUSOTSTARBEL.ETTENÄHTUD KASUTUSOTSTARBEL.    JUHENDIS ESITATUD NÕUETE TÄITMATA JUHENDIS ESITATUD NÕUETE TÄITMATA JUHENDIS ESITATUD NÕUETE TÄITMATA JUHENDIS ESITATUD NÕUETE TÄITMATA 

JÄTMINE VÕIB TEKITADA TÕSISEID VIGASTUSI JA/VÕI VARALIST KAHJU.JÄTMINE VÕIB TEKITADA TÕSISEID VIGASTUSI JA/VÕI VARALIST KAHJU.JÄTMINE VÕIB TEKITADA TÕSISEID VIGASTUSI JA/VÕI VARALIST KAHJU.JÄTMINE VÕIB TEKITADA TÕSISEID VIGASTUSI JA/VÕI VARALIST KAHJU.    HOIDKE HOIDKE HOIDKE HOIDKE 

KASUTUSJUHEND VÕIMALIKU HILISEMA KASUTAMISE TARBEKS ALLES.KASUTUSJUHEND VÕIMALIKU HILISEMA KASUTAMISE TARBEKS ALLES.KASUTUSJUHEND VÕIMALIKU HILISEMA KASUTAMISE TARBEKS ALLES.KASUTUSJUHEND VÕIMALIKU HILISEMA KASUTAMISE TARBEKS ALLES.    

 

Vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised, aistingulised või vaimsed 

omadused on kahjustunud või kellel ei ole seadme kasutamiseks vajalikke oskusi, 

võivad seadme juures viibida vaid järelevalve all või kui neid on juhendatud ja nad 

mõistavad seadmest tulenevaid ohte. Ärge lubage lastel seadmega mängida! Las-

tel ei või lubada seadet puhastada ega muul moel hooldada ilma järelevalveta. 

 

Seadme elektriühendused võib teha vaid kvalifitseeritud elektrik. 

 

Hoidke tööruum alati puhas. 

Korratu ja ebapuhas tööruum võib põhjustada ohuolukordi. 

 

ÄRGE TÖÖTAGE OHTLIKUS KESKKONNAS. 

Kaitske elektriseadmeid vihma eest. Ärge kasutage elektriseadmeid niisketes ega 

märgades ruumides. Tagage töökoha korralik valgustatus. Ärge kasutage elektri-

seadmeid tuleohtlike vedelike, gaaside, pulbrite või tolmu läheduses. 

 

KAITSKE END ELEKTRILÖÖKIDE EEST. 

Kontrollige alati, et kasutatava elektrivoolu pinge ja sagedus vastaks seadme 

andmesildil esitatud väärtustele. Vältige kokkupuudet maandatud pindadega (nt 

torud, radiaatorid, pliidid, külmikud jms). 

 

ÄRGE LUBAGE LAPSI SEADME LÄHEDALE. 

    

ETETETET    
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Jälgige, et ka kõrvalised isikud asuks töötavast seadmest ja selle elektrijuhtmest 

piisavalt kaugel. 

 

HOIDKE SEADET SOBIVAS KOHAS.   

Kui seade ei ole kasutusel, hoidke seda kuivas ja kõrgel asuvas või lukustatavas 

hoiukohas, mis ei ole lastele kättesaadav. 

 

Ärge põhjustage seadme ülekoormust. 

Seade töötab kõige paremini ja ohutumalt ettenähtud töökiirusel. 

 

KASUTAGE TÖÖKS SOBIVAT SEADET. 

Ärge püüdke teha liiga väikese masinaga tööd, mis on mõeldud võimsamatele 

masinatele. 

 

KASUTAGE SOBIVAID TÖÖRIIDEID JA KAITSEVAHENDEID. 

Ärge kasutage liiga avaraid riideid ega ehteid, mis võivad takerduda seadme liiku-

vate osade külge. Välitingimustes töötamisel on soovituslik kasutada kummikin-

daid ja mittelibisevaid jalanõusid. Katke pikad juuksed nt juuksevõrgu abil kinni. 

 

KASUTAGE ALATI SILMADE JA KUULMISTEEDE KAITSEVAHENDEID. 

Tolmu tekkimise korral kandke ka sobivat hingamisteede kaitsevahendit. 

 

HOIDKE SEADME KÕIK KAITSEVAHENDID OMA KOHAL JA HEAS KORRAS. 

Kui seadmel on kaitsekatteid või turvaseadmeid, kasutage neid alati. 

 

ÜHENDAGE SEADMEGA TOLMUKOGUMISSEADE. 

Kui seadme saab  ühendada tolmueemaldus- või –kogumisseadmega, kasutage 

seda ja kontrollige ühenduste tihedust. 

 

KASUTAGE ELEKTRIJUHET VAID SEADME VOOLUVÕRKU ÜHENDAMISEKS. 

Ärge kunagi kandke seadet juhtmest hoides ega eemaldage seadet vooluvõrgust 

juhtmest tirides. Kaitske voolujuhet kuumuse, õli ja teravate servade eest. 

 

PIKENDUSJUHTME KASUTAMIST ON SOOVITATAV VÄLTIDA. 

Kui pikendusjuhtme kasutamine on siiski vältimatu, kontrollige, et pikendusjuhe 

ja selle pistik vastaks oma tüübilt, suuruselt, kujult ning kõigilt muudelt omadus-

telt seadme juhtmele ja pistikule ning et pikendusjuhe oleks õigesti paigutatud ja 

heas töökorras. Ärge kasutage pikendusjuhet, mille juhtme ristlõige jääb alla 
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2,5 mm2 või mille pikkus ulatub üle 20 m, vastasel juhul võib seadme mootor 

kahjustuda. 

 

KINNITAGE TÖÖDELDAV DETAIL HOOLIKALT OMA KOHALE PITSKRUVI VÕI MUU 

KINNITUSSEADME ABIL. 

Sellisel moel püsib detail kindlamalt paigal kui käega hoides ning lisaks on mõle-

mad käed tööks vabad. 

 

ÄRGE KÜÜNITAGE. 

Hoidke keha töö ajal võimalikult hästi tasakaalus. 

 

HOOLDAGE TÖÖRIISTU JA SEADMEID KORRALIKULT. 

Tööriistad tuleb alati hoida teritatud ja puhtad, sellisel juhul sujub töö paremini ja 

ohutumalt. Hooldage ja vahetage seadme osi vastavalt juhistele. Kontrollige regu-

laarselt voolujuhtme seisukorda ja laske kahjustada saanud juhe volitatud hool-

dusfirmas välja vahetada. Kui kasutate pikendusjuhet, kontrollige ka selle seisu-

korda ja vahetage juhe vajadusel uue vastu. Hoidke seadme käepidemed kuivad ja 

puhtad ja hoolitsege selle eest, et need ei ole õlised ega määrdunud. 

 

EEMALDAGE VOOLUJUHE PISTIKUPESAST ALATI ENNE PAIGALDUS-, HOOLDUS- JA 

SEADISTUSTÖÖDE ALUSTAMIST, OSADE VAHETAMIST JA PÄRAST SEADMEGA TÖÖ 

LÕPETAMIST. 

 

 

 

ÄRGE JÄTKE SEADME KÜLGE TÖÖRIISTU. 

Kontrollige enne seadme käivitamist, et kõik kasutatud tööriistad ja muud võõr-

kehad oleks seadme juurest eemaldatud. 

 

JÄLGIGE, ET SEADME VÕIMALIK JUHUSLIK KÄIVITUMINE OLEKS VÄLISTATUD. 

Ärge hoidke vooluvõrku ühendatud seadme teisaldamisel näppu voolulülitil. Enne 

pistiku pistikupesasse panemist kontrollige, et voolulüliti oleks välja lülitatud. 

 

VÄLJAS TÖÖTAMISEL TULEB ALATI KASUTADA VÄLITINGIMUSTES KASUTAMISEKS 

MÕELDUD PIKENDUSJUHTMEID, MILLEL ON SELLEKOHANE MÄRGE. 

 

OLGE ALATI TÄHELEPANELIK JA KESKENDUGE OMA TÖÖLE. 
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Seadme kasutamisel tuleb alati olla väga hoolikas ja ettevaatlik. Ärge töötage 

seadmega, kui olete üleliia väsinud, haige või alkoholi, ravimite, narkootiliste ai-

nete või muude tähelepanu- ja reaktsioonivõimet kahjustavate ainete mõju all. 

 

KONTROLLIGE SEADME OSI KAHJUSTUSTE SUHTES. 

Kui avastate seadme, selle kaitsekatete või muude osade kahjustusi, ärge kasuta-

ge seadet enne, kui olete lasknud seadme volitatud hooldusfirmas üle kontrollida. 

Kontrollige, et seadme liikuvad osad töötaks laitmatut, liiguks takistusteta ning 

oleks ka muus osas töökorras. Kontrollige kõigi osade kinnitust ning muid as-

jaolusid, mis võivad seadme tööd mõjutada. Kahjustunud osad tuleb lasta remon-

tida või vahetada volitatud hooldusfirmas, kui käesolevas juhendis ei ole öeldud 

teisiti. Rikkis lülitid tuleb samuti lasta vahetada volitatud hooldusfirmas. Seadet ei 

või kasutada, kui voolulüliti ei tööta. 

 

KASUTAGE AINULT ORIGINAALVARUOSI JA LISAVARUSTUST. 

Muude osade kasutamine võib põhjustada ohuolukordi. 

 

SEADET VÕIB LASTA REMONTIDA VAID VOLITATUD HOOLDUSFIRMAS KASUTADES 

ORIGINAALVARUOSI, VASTASEL JUHUL ÄHVARDAB SEADME KASUTAJAT TÕSINE 

VIGASTUSTE OHT. 

 

ERIOHUTUSEESKIRJADERIOHUTUSEESKIRJADERIOHUTUSEESKIRJADERIOHUTUSEESKIRJAD        
        

 

- HOIATUS! Ärge kasutage seadet enne, kui see on juhistele vastavalt täielikult 

paigaldatud. 

- Kui te ei ole lihvimisseadmeid varem kasutanud, küsige abi seadme kasutamise 

osas kogenud isikult. 

- NB! Seade on mõeldud vaid puidu ja sellele vastavate materjalide lihvimiseks. 

Muude materjalide lihvimine võib põhjustada tulekahju, vigastusi või seadme 

kahjustumise. 

- Kasutage alati kaitseprille. 

- Seadet võib kasutada vaid siseruumides. 

- NB! Paigaldage seade horisontaalselt ja kasutage alati selles asendis. Kaldus 

alus võib põhjustada mootorikahjustuse. 

- Kui seade võib ümber minna või kohalt nihkuda (seda eriti pikkade ja raskete 

esemete lihvimisel), kinnitage see tugevalt alusele, mis talub seadme tekitatavat 

koormust. 

- Kontrollige, et lihvlint pöörleks õiges suunas (vt lindi taga olevaid nooli). 

- Jälgige, et lint oleks paigaldatud õigesti ja ei saaks ratastelt maha tulla. 
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- Kontrollige, et lihvlint ei oleks keerdus ega liiga lõtv. 

- Hoidke töö ajal töödeldavast detailist tugevalt kinni. 

- Seadme kasutamisel horisontaaltasandil kasutage alati tõkist. 

- Hoidke lihvketta kasutamisel töödeldav detail tihedalt laua vastas. 

- Hoidke töödeldav detail alati ketta allapoole liikuval poolel, et detaili saaks vas-

tu lauda suruda. Kui hoiate detaili ketta ülespoole liikuval poolel, võib detail 

eemale paiskuda ja vigastusi tekitada. 

- Ärge kandke töö ajal kindaid. Ärge hoidke ka detailist kinni riide abil. 

- Kasutage töödeldavale puidule sobiva karedusega lihvlinti- ja –ketast. 

- Ärge kunagi lihvige detaile, mida te ei suuda korralikult kinni hoida. 

- Vältige ebamugavaid asendeid, mille puhul käsi võib puutuda kokku lihvketta 

või –lindiga. 

- Suurte detailide lihvimisel kasutage laua kõrgust lisatuge. 

- Ärge kunagi lihvige detaile ilma toeta. Toetage töödeldav detaili kas laua või 

tõkise vastu. Erandiks on siinkohal kaarjad detailid, mida lihvitakse ketta välis-

küljel. 

- Enne seadme sisse lülitamist puhastage alati laud, tõkis ja lihvlint prahist ja 

muust materjalist. 

- Ärge asetage töödeldavat detaili lauale ega seadistage sisse lülitatud lihvijat. 

- Lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast enne lisaseadmete ühen-

damist või eemaldamist. 

- Ärge kunagi jätke töös olevat seadet järelevalveta, vaid oodake, et seade oleks 

enne töötsoonist lahkumist täielikult seiskunud. 

- Seade vastab kehtivale ELi masinadirektiivi nõuetele. 

- Järgige tootja esitatud ohutust, kasutamist ja hooldust puudutavaid juhiseid ja 

tehnilisi andmeid. 

- Järgige õnnetusjuhtumite vältimist ja muid nõudeid puudutavaid ohutuseeskirju 

ja tehnilisi norme. 

- Seadet võivad kasutada, hooldada ja remontida vaid seadet tundvad spetsialis-

tid, kes on teadlikud seadmega seonduvatest ohtudest. Tootja ei vastuta tekki-

vate kahjude eest, kui seadme juures tehakse loata muudatusi. 

- Seadet võib kasutada vaid tootja soovitatud originaalvaruosade ja tööriistadega. 

- Igasugune muu kasutamine loetakse juhistele mittevastavaks. Tootja ei vastuta 

juhistele mittevastavast kasutamisest tulenevate kahjude eest, selliste riskide 

eest vastutab ainuüksi seadme kasutaja. 

- Seade ei ole mõeldud äriliseks või tööstuslikuks kasutamiseks. Garantii ei kehti, 

kui seadet kasutatakse ärilisel, tööstuslikul või muul vastaval eesmärgil. 
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- Tõkise kaugus lihvlindist ja laua kaugus lihvkettast võib olla maksimaalselt 1,6 

mm (1/16“). Lindi ja tõkise vahelise kauguse kontrollimiseks suruge lint selle all 

asuva metalli vastu. 

- Toetage alati töödeldav detail tõkise või töölaua vastu. 

- Käesolev seade ei ole mõeldud raskeks tööks. Metallide töötlemisel võivad sä-

demed või tulises osakesed põhjustada tulekahju. Tulekahju vältimiseks toimi-

ge järgmiselt. 

- Ühendage kõik tolmukogumisvoolikud seadme küljest lahti. 

- Eemaldage puidutolm lihvseadme seest. 

- Enne puidu töötlemise alustamist eemaldage lihvseadmest sinna kogunenud 

metalliosakesed. 

- Paigutage seade sellisesse kohta, et kasutaja ega kõrvalised isikud ei peaks 

seisma lihvlindi või –kettaga samal joonel. 

- Kontrollige, et kõik pingutid ja lukud oleks piisavalt pingul ja ühelgi osal ei 

oleks lõtku. 

- Kontrollige, et töödeldavas kohas ei oleks naelu ega muid võõrkehi. 

- Asetage seade tugevale ja tasasele alusele kohta, kus on piisavalt ruumi sead-

me kasutamiseks ning töödeldavate detailide korralikuks toestamiseks. 

- Kinnitage seade poltide abil alusel külge ja toestage nii, et see ei kõiguks. 

- Lihvimisel seiske alati seadmest vasakul. 

- Jälgige, et töödeldava detaili ja kandurite vahel ei oleks töötlemisjääke. 

- Lihvide ebakorrapärase kujuga detaile asetage tugi nii, et see ei saaks lihvimise 

ajal liikuma hakata. 

- Olge eriti ettevaatlik suurte, väga väikeste või ebakorrapärase kujuga detailide 

töötlemisel. 

- Ärge kunagi töödelge selliseid detaile, mis on käes hoidmiseks liiga väikesed. 

- Kasutage lisatugesid (laudu, saepukke, pakke jms) nii suurte detailide puhul, 

mis võivad ära liikuda, kui neid ei toetata lauaplaadi vastu. 

- Teine isik ei või püüda tegutseda laua pikenduse või lisatoena detailidele, mis 

on pikemad või laiemad kui lihvpingi standardlaud ega olla abiks detaili ette-

andmisel toestamisel või tõmbamisel. 

- Detaili viimistlemisel lihvkettaga suruge detaili alati ketta alapoole vastu. Lihvi-

mine laua alapoolelt üles tuleva poole vastu võib detaili kahjustada või selle 

käest rebida. 

- Lihvige alati korraga vaid ühte detaili. 

- Eemaldage enne seadme käivitamist laualt kõik muud esemed peale töödeldava 

detaili ja selle tugede. 

 

VÕIMALIKUD RISKIDVÕIMALIKUD RISKIDVÕIMALIKUD RISKIDVÕIMALIKUD RISKID        
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Käesolev seade on valmistatud uusima tehnoloogia abil ning vastavalt ohutusalas-

tele nõuetele. Siiski võib töö käigus ilmneda võimalikke riske. 

- Lihvkettaga seondub sõrme- ja käevigastuste oht, kui detaili töödeldakse va-

lesti või kui seade on valesti paigaldatud. 

- Kui detaili hoitakse või juhitakse valesti, võib esineda detaili eemale paiskumise 

oht. 

- Valede või kahjustunud elektrijuhtmete kasutamine võib põhjustada elektrilöö-

gi. 

- Lisaks võib alati teatud riske esineda ka juhul, kui kõiki ohutusnõudeid on jär-

gitud. 

 

Võimalikke riske saab vähendada täites ohutuseeskirju, kasutusotstarvet puudu-

tavaid juhiseid ja kasutusjuhendit tervikuna. 

 

TEHNILISED ANDMEDTEHNILISED ANDMEDTEHNILISED ANDMEDTEHNILISED ANDMED        
 

Mootor 370 W / 230 V~50Hz 

Lihvlint 100 × 915 mm 

Lindi kiirus 7,5 m/s 

Reguleeritav laud 90 -45 ° 

Lihvketas 150 mm 

Ketta pöörlemiskiirus 2850 p/min 

Imivooliku läbimõõt 63 mm 

Mass 21,5 kg 

 

MürataseMürataseMürataseMüratase    

Vastavalt standardile EN 61029 määratud müratasemed on järgmised. 

Helivõimsuse tase LWA: 91.1 dB(A) 

Helirõhu tase LpA:  79.9 dB(A) 

Kasutage seadme juures töötamisel kuulmiskaitseid!Kasutage seadme juures töötamisel kuulmiskaitseid!Kasutage seadme juures töötamisel kuulmiskaitseid!Kasutage seadme juures töötamisel kuulmiskaitseid!    
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KASUTUSELEVÕTTKASUTUSELEVÕTTKASUTUSELEVÕTTKASUTUSELEVÕTT        
        

 

Võtke seade pakendist välja ja kontrollige, et kõik osad oleks olemas. Kui mingi 

osa on puudu või kahjustunud, võtke kohe ühendust seadme edasimüüjaga. Hävi-

tage pakkematerjalid vastavalt kohalikele jäätmekäitluse nõuetele. 

 

HOIATUS! Ärge ühendage seadet vooluvõrku enne, kui seade on töökorda seatud. 

Vooluvõrku ühendamine võib põhjustada seadme tahtmatu käivitumise ja tekitada 

tõsiseid vigastusi. 

    

Lihvketta ja selle kaitse paigaldamine (joonis 4).Lihvketta ja selle kaitse paigaldamine (joonis 4).Lihvketta ja selle kaitse paigaldamine (joonis 4).Lihvketta ja selle kaitse paigaldamine (joonis 4).    

- Seadke lihvketta välisservad plaadi servadega rihti ja suruge ketas tihedalt oma 

kohale. 

- Asetage ketta kaitse ketta alumise kolmandiku vastu ja seadke augud kohakuti 

vastavalt joonisele 4. 

- Kinnitage kaitse kohale kahe ristpeaga kruvi abil. 

 

Lihvlindi paigaldamine/vahetamine (joonis 5)Lihvlindi paigaldamine/vahetamine (joonis 5)Lihvlindi paigaldamine/vahetamine (joonis 5)Lihvlindi paigaldamine/vahetamine (joonis 5)    

- Lihvlindi siledal poolel on suunda osutav nool. Lihvlint peab pöörlema noole 

näidatud suunas. 

- Lindi lõdvaks laskmiseks tõmmake pingutushooba enda suunas. 

- Asetage lint rataste peale nii, et suunanooled liiguks vastupäeva. 

- Jälgige, et lihvlint jääks mõlema ratta keskele. 

- Pöörake kinnitushoob tagasi oma kohale, mis järel lint pinguldub uuesti. 

- NB! NB! NB! NB! Pingutushooval on vedru, seepärast olge hoova tagasi pööramisel vigastus-

te vältimiseks väga ettevaatlik. 

 

Töölaua paigaldamine (joonis 6)Töölaua paigaldamine (joonis 6)Töölaua paigaldamine (joonis 6)Töölaua paigaldamine (joonis 6)    

- Lükake juhtimistapp joonisel 6 näidatud moel auku. 

- Seadke töölaud maksimaalselt 1,6 mm kaugusele lihvimispinnast. 

- Kasutage kruvide pingutamiseks kuuskantvõtit. 

 

Töölaua paigaldamine (joonis 7)Töölaua paigaldamine (joonis 7)Töölaua paigaldamine (joonis 7)Töölaua paigaldamine (joonis 7)    

Laua kasutamine vertikaalseks lihvimiseks.    

- Lükake juhtimistapp joonisel 7 näidatud moel auku. 

- Seadke töölaud maksimaalselt 1,6 mm kaugusele lihvimispinnast. 

- Kasutage kruvide pingutamiseks kuuskantvõtit. 

- NB!NB!NB!NB! Et töödeldav detail ega kasutaja sõrmed ei jääks laua ja lihvimispinna vahe-

le, ei või laua serv MINGIL JUHUL asuda lihvimispinnast kaugemal kui 1,6 mm. 
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Toe paigaldamine (joonis 8)Toe paigaldamine (joonis 8)Toe paigaldamine (joonis 8)Toe paigaldamine (joonis 8)    

- Asetage tugi seadme korpuse küljel asuvate aukude kohale. 

- Kinnitage seibid ja kruvid kuuskantvõtme abil. 

 

Seadme kinnitamine aluse külge (joonis 9)Seadme kinnitamine aluse külge (joonis 9)Seadme kinnitamine aluse külge (joonis 9)Seadme kinnitamine aluse külge (joonis 9)    

Kui kasutate seadet kogu aja ühes kohas, soovitame, et seade kinnitatakse töö-

laua või vastava tugeva alusel külge. 

- Märkige tööpinnale aukude kohad, kasutades abiks seadme jalusel olevaid au-

ke. Puurige augud läbi tööpinna.  

- Asetage seade tööpinnale ning seadke seadme ja tööpinna augud kohakuti. 

- Lükake sobivad poldid läbi aukude ning kinnitage lukustusseibide ja mutritega 

(kinnitustarvikud ei kuulu tarnekomplekti). 

- NB! Poldid tuleb paigaldada ülevalt poolt. Paigaldage lukustusseibid ja mutrid 

tööpinna alaküljele. 

 

Seadme kinnitamine aluse külge klambrite abil (joonis 10).Seadme kinnitamine aluse külge klambrite abil (joonis 10).Seadme kinnitamine aluse külge klambrite abil (joonis 10).Seadme kinnitamine aluse külge klambrite abil (joonis 10).    

Kui vahetate seadme kasutuskohta tihti, soovitame seade kinnitada tugevale tei-

saldatavale alusele, mida on lihtne kinnitada tööpinnale või muule tugevale aluse-

le klambrite abil. Teisaldatav alus peab olema piisavalt suur, et seade sellelt kasu-

tamise ajal alla ei kukuks. Sobiv on kasutada nt 20 mm paksust vineeri või muud 

kõva plaati. 

- Märkige plaadile aukude kohad, kasutades abiks seadme jalusel olevaid auke. 

- Seejärel täitke eelmise punkti juhiseid seadme kinnitamise kohta aluse külge. 

- Jälgige, et kasutatavad poldid oleks piisavalt pikad ja seade kinnituks aluse kül-

ge ohutult. 

 

Elektrisüsteemi ühendamineElektrisüsteemi ühendamineElektrisüsteemi ühendamineElektrisüsteemi ühendamine    

- Seadme elektrimootor on tehases ühendatud ja kasutusvalmis. Ühendus vastab 

asjakohastele VDE- ja DIN-normidele. Tööobjektil kasutatav vool ja pikendus-

juhtmed peavad samuti vastama neile nõuetele. 

- Seadme elektrimootor on mõeldud kasutusviisile S 1. See lülitub automaatselt 

välja mootori ülekoormuse korral. Pärast jahtumist (aeg sõltub ümbritsevatest 

oludest) saab mootori uuesti käivitada. 

 

SEADISTAMINESEADISTAMINESEADISTAMINESEADISTAMINE        
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HOIATUS!HOIATUS!HOIATUS!HOIATUS! Enne seadistuste tegemist tuleb kontrollida, et seade oleks vooluallikast 

eemaldatud ning ON/OFF-lüliti oleks asendis OFF. Selle nõude täitmata jätmine 

võib põhjustada tõsiseid õnnetusi. 

    

Lihvlindi reguleerimine (joonis 11)Lihvlindi reguleerimine (joonis 11)Lihvlindi reguleerimine (joonis 11)Lihvlindi reguleerimine (joonis 11)    

1. Ühendage seadme voolujuhtme pistik pistikupessa. Lülitage lülitist vool sisse 

ja kohe jälle välja ning vaadake, kas lihvlint libiseb vedavalt või veetavalt rulli-

kult maha. Kui lint ei libise on see õigesti keskele seadistatud. 

2. Kui lint liigub ääriku suunas, keeraks tsentreerimisnuppu päripäeva ¼ ringi. 

3. Kui lint liigub äärikust eemale, keerake tsentreerimisnuppu vastupäeva ¼ ringi. 

4. Lülitage uuesti vool sisse ning kohe jälle välja ja vaadelge lindi liikumist. Vaja-

duse korral reguleerige uuesti tsentreerimisnupu abil. 

 

Laua seadmine täisnurga alla (joonis 12).Laua seadmine täisnurga alla (joonis 12).Laua seadmine täisnurga alla (joonis 12).Laua seadmine täisnurga alla (joonis 12).    

1. Kontrollige töölaua ja ketta vahelist nurka sobiva nurgiku abil. 

2. Kui laud ei ole ketta suhtes 90° nurga all, laske laua lukustusnuppu lahti ja 

kallutage lauda. 

3. Reguleerige töölaud ketta suhtes täisnurga alla ja keerake laua lukustusnupp 

kinni. 

 

KASUTAMINEKASUTAMINEKASUTAMINEKASUTAMINE        
        

 

Enne kasutamistEnne kasutamistEnne kasutamistEnne kasutamist    

- Kontrollige enne igat kasutamist, et seadme juures ei esineks vigastusi. Kont-

rollida 

- liikuvate osade õiget suunatust; 

- liikuvate osade takistusteta liikumist; 

- seadme juures ei ole kahjustunud osi; 

- et töödeldava detaili ja tõkise või lihvpinna vahele ei jääks suuremat vahet 

kui 1,6 mm (1/16”); 

- et lihvlint ei oleks kitsam kui 10 cm (4“), sellest kitsamad lindid avavad 

seadme osi, mille külge võib vigastada sõrmi; 

- et elektrijuhe ei oleks kulunud ega kahjustunud; 

- seadme stabiilset kinnitust ning 

- kõiki muid asjaolusid, mis võivad mõjutada seadme tööd. 

- Kui seadme mingi osa on puudu või see on väändunud või muul moel kahjus-

tunud või kui mingi elektriline osa ei tööta korralikult, lülitage seade välja ja 

eemaldage pistik vooluvõrgust. Enne seadme uut kasutamist asendage puu-

duv, kahjustunud või mittetoimiv osa. 
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- Tõsiste kahjude vältimiseks ärge kasutage seadet enne, kui olete: 

- lugenud läbi ja mõistnud kõiki kasutus-, ohutus- ja hooldusjuhiseid; 

- monteerinud ja seadistanud seadme õigesti; 

- teinud endale selgeks ON/OFF-lüliti, tõkise, lindi tsentreerimisnupu, lindi 

pingsuse reguleerimise hoova, töölaua ning töölaua kalde lukustusnupu 

kasutamise. 

- Käivitage seade ja jälgige selle tööd. Kui märkate mingit ebatavalist heli või 

vibratsiooni, lülitage seade kohe välja ja eemaldage pistik vooluvõrgust. Ärge 

käivitage seadet uuesti enne, kui olete probleemi põhjuse välja selgitanud ja 

kõrvaldanud. 

- Kontrollige, et lihvketas pöörleks vastupäeva. 

    

Kaldlihvimine (joonis 14)Kaldlihvimine (joonis 14)Kaldlihvimine (joonis 14)Kaldlihvimine (joonis 14)    

Töölauda saab kallutada nurga alla vahemikus 0-45°. Tehke lahti laua lukustus-

nupp ja kallutage laud vajaliku nurga alla. Pingutage laua lukustusnupp keerates 

seda päripäeva. 

 

Kitsaste detailide lihvimine nurgaskaala abil (joonis 15)Kitsaste detailide lihvimine nurgaskaala abil (joonis 15)Kitsaste detailide lihvimine nurgaskaala abil (joonis 15)Kitsaste detailide lihvimine nurgaskaala abil (joonis 15)    

Seadmel on nurgaskaala, mis muudab lihvimise täpsemaks. Kasutage nurgaskaa-

lat kitsamate detailide lihvimiseks lihvketta abil. NB!NB!NB!NB! Liigutage detaili lihvkettal 

vasakult paremale. 

 

Horisontaalne ja vertikaalne lihvimine (joonis 16)Horisontaalne ja vertikaalne lihvimine (joonis 16)Horisontaalne ja vertikaalne lihvimine (joonis 16)Horisontaalne ja vertikaalne lihvimine (joonis 16)    

Seadme abil saab lihvida nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt. Töödeldavast de-

tailist sõltuvalt saab töötlemistuge kasutada mõlemas asendis. 

- Suruge kuuskantvõti rattakorpuses asuvatesse avadesse. Tehke lahti kruvid 

keerates neid vastupäeva. 

- Juhtige lihvlint püstasendisse vastavalt joonisele 16. Püstasendi saab muuta 

vertikaalseks reguleerimiskruvi abil. 

- Lukustage lihvlint keerates kruvid uuesti kinni. NB!NB!NB!NB! Lihvige pikki detaile püsta-

sendid lihvlindil ühtlaselt edasi liigutades. 

 

Pinna lihvimine lihvlindil (joonis 17)Pinna lihvimine lihvlindil (joonis 17)Pinna lihvimine lihvlindil (joonis 17)Pinna lihvimine lihvlindil (joonis 17)    

- Hoidke töödeldavast detailist kõvasti kinni, aga jätke sõrmed lihvlindist võima-

likult kaugele. 

- Suruge töödeldava detaili ots tugevalt toe vastu ja liigutage detaili ühtlaselt 

lihvlindil. 
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- NB! Olge eriti ettevaatlik õhukeste detailide lihvimisel. Väga pikkade detailide 

lihvimisel võtke töötlemistugi ära. Suruge töödeldavat detaili vaid nii palju kui 

vaja, et lihvlint saaks korralikult töötada. 

 

    

KaarjKaarjKaarjKaarjate detailide lihvimine (joonised 18 ja 19)ate detailide lihvimine (joonised 18 ja 19)ate detailide lihvimine (joonised 18 ja 19)ate detailide lihvimine (joonised 18 ja 19)    

HOIATUS! Ärge kunagi püüdke lihvida detaili otsa tugirattal. Kui asetate detaili ot-

sa tugiratta vastu, võib detail seadmest eemale paiskuda. Selle nõude täitmata 

jätmine võib põhjustada tõsiseid õnnetusi. 

    

KõveraKõveraKõveraKõverata pindade lihvimine lihvlindilta pindade lihvimine lihvlindilta pindade lihvimine lihvlindilta pindade lihvimine lihvlindil    

- Lihvige kõveraid pindu alati tugiratta poolel vastavalt joonisel 18 näidatule. 

- Hoidke töödeldavast detailist kõvasti kinni, aga jätke sõrmed lihvlindist võima-

likult kaugele. 

- Suruge töödeldava detaili kõver osa tugevalt tugiratta vastu ja liigutage detaili 

ühtlaselt lihvlindil. 

- NB!NB!NB!NB! Olge eriti ettevaatlik õhukeste detailide lihvimisel. Suruge töödeldavat de-

taili vaid nii palju kui vaja, et lihvlint saaks korralikult töötada. 

- HOIATUS! Kui detaili lihvitakse lihvketta paremal küljel, võib detail tagasi pais-

kuda! Selle nõude täitmata jätmine võib põhjustada tõsiseid õnnetusi. 

    

Kumerate pindade lihvimine lihvkettalKumerate pindade lihvimine lihvkettalKumerate pindade lihvimine lihvkettalKumerate pindade lihvimine lihvkettal    

- Lihvige kumeraid pindu alati lihvketta abil ja liigutage detaili vasakult keskele 

vastavalt joonisele 19. 

- Hoidke töödeldavast detailist kõvasti kinni, aga jätke sõrmed lihvkettast võima-

likult kaugele. 

 

HOOLDUSHOOLDUSHOOLDUSHOOLDUS        
        

 

Hoiatus!Hoiatus!Hoiatus!Hoiatus! Kasutage seadme hooldamisel alati originaalvaruosi. Muude osade kasu-

tamine võib põhjustada ohuolukorra või seadet kahjustada. 

 

Hoiatus!Hoiatus!Hoiatus!Hoiatus! Tõsiste isikukahjude vältimiseks tuleb seade enne hooldus- ja reguleeri-

mistööde alustamist välja lülitada ja vooluvõrgust eemaldada. 

 

Üldised hooldusmeetmedÜldised hooldusmeetmedÜldised hooldusmeetmedÜldised hooldusmeetmed    

- Puhastage seade pärast iga kasutamist. 

- Määrige kõiki libisevaid ja liikuvaid osi. 

- Määrige sobivat vaha töölauale, et see puhtana hoida. 
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- Puhuge mootori katte alt regulaarselt tolmu. 

 

Veorihma vahetamine (joonis 20)Veorihma vahetamine (joonis 20)Veorihma vahetamine (joonis 20)Veorihma vahetamine (joonis 20)    

- Eemaldage rattakatte keskelt kaks Phillipsi kruvi. 

- Eemaldage kate. 

- Tõstke lihvlint püstasendisse (joonis 20). 

- Keerake lahti kuuskantkruvi. Mootoriratta tõstmine laseb rihma lõdvemaks. 

- Eemaldage kasutatud veorihm. 

- Sobitage uus rihm esmalt veetavale rattale ja seejärel mootorirattale. 

- Kontrollige rihma pingsust surudes rihma mõlemalt poolelt sõrmega. 

- Reguleerige rihma pingsust kuuskantkruvi abil, kuni vahe on umbes 6 mm. 

- Keerake pingutusmutter kõvasti kinni. 

- Pange kate uuesti oma kohale. Kinnitage hoolikalt. 

 

NB!NB!NB!NB! Veorihma liigne pingsus võib põhjustada müra ja mootorit liigselt koormata. 

Kui veorihm on liiga lõtv, võib see põhjustada rihma enneaegset kulumist ja müra. 

VEAOTSINGVEAOTSINGVEAOTSINGVEAOTSING        
        

 

 

PROBLEEMPROBLEEMPROBLEEMPROBLEEM    PÕHJUSPÕHJUSPÕHJUSPÕHJUS    LAHENDUSLAHENDUSLAHENDUSLAHENDUS    

Mootor ei käivitu. - Kahjustunud ON/OFF-

lüliti, lüliti juhe või relee. 

- Kaitse rikkis. 

- Mootor läbi põlenud. 

- Vahetage kahjustunud osad. 

- Viige mootor volitatud 

hooldusfirmasse remonti. 

Seadme töö aeglus-

tub kasutamise ajal. 

- Detaili surve lihvimisel 

liiga tugev. 

- Suruge detaili vähem. 

Lihvlint libiseb rul-

likutel maha. 

- Vale tsentreerimine. 

 

- Reguleerige tsentreerimist. 

Puidule jääb lihvi-

misest põletusjälg. 

- Lihvketas või –lint on 

määrdunud. 

- Detaili surve lihvimisel 

liiga tugev. 

- Vahetage lihvketas või –lint 

uue vastu. 

- Suruge detaili vähem. 

 

 
        

 
ElektriElektriElektriElektri----    ja elektroonikaseadmeid ei või visata tavapäraste olmejäätmete hulka, vaid need tuleb viia ja elektroonikaseadmeid ei või visata tavapäraste olmejäätmete hulka, vaid need tuleb viia ja elektroonikaseadmeid ei või visata tavapäraste olmejäätmete hulka, vaid need tuleb viia ja elektroonikaseadmeid ei või visata tavapäraste olmejäätmete hulka, vaid need tuleb viia 

sobivasse kogumispunkti.sobivasse kogumispunkti.sobivasse kogumispunkti.sobivasse kogumispunkti.    Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku pädeva aLisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku pädeva aLisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku pädeva aLisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku pädeva asutuse või sutuse või sutuse või sutuse või 

seadme edasimüüjaga.seadme edasimüüjaga.seadme edasimüüjaga.seadme edasimüüjaga.    
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Isojoen Konehalli Oy 
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Tel +358 (0)20 1323 232 
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masinadirektiivi (MD) 2006/42/EÜ, madalpingedirektiivi (LVD) 2006/95/EÜ, elektromagnetilist ühilduvust käsitleva 

EMC-direktiivi 2004/108/EÜ, ohtlike ainete kasutamist piirava RoHS-direktiivi 2011/65/EÜ 

nõuetele ja vastab ka järgnevanõuetele ja vastab ka järgnevanõuetele ja vastab ka järgnevanõuetele ja vastab ka järgnevatele harmoniseeritud standarditele ning tehnilistele spetsifikatsioonidele:tele harmoniseeritud standarditele ning tehnilistele spetsifikatsioonidele:tele harmoniseeritud standarditele ning tehnilistele spetsifikatsioonidele:tele harmoniseeritud standarditele ning tehnilistele spetsifikatsioonidele: 

EN 61029-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3 
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